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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ο δέκτης τύπου «μπανάνα» όπως λέγεται, είναι σχεδιασμένος για να
τοποθετείται εσωτερικά στο κουτί του ρολού, στην περιοχή όπου
βρίσκεται το μοτέρ. Το ειδικά σχεδιασμένο καμπύλο σχήμα που έχει του
επιτρέπει να κρυφτεί μέσα στο κουτί του ρολού αγκαλιάζοντας το
μοτέρ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δέκτης αυτός έχει συνδεδεμένο πάνω στην πλακέτα του ένα καλώδιο
στο οποίο δίνεται η παροχή 230 V. Λίγο πιο δίπλα υπάρχουν τρεις
κλέμες. Εκεί συνδέονται τα καλώδια από το μοτέρ. Το κόκκινο πλήκτρο
που υπάρχει στην άνω πλευρά της πλακέτας είναι το πλήκτρο
προγραμματισμού. Με αυτό αποθηκεύουμε τα χειριστήρια που θέλουμε
να ανεβάζουν και να κατεβάζουν το ρολό.

ΚΛΕΜΕΣ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ

Στις κλέμες συνδέεται το καλώδιο από το μοτέρ. Έτσι,
πρέπει να συνδεθεί η κλέμα 1 με το μπλε, κλέμα 2 με
το καφέ, κλέμα 3 με το μαύρο και κλέμα 4 με το
κίτρινο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτά είναι τα καλώδια από το
ΜΟΤΕΡ!

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ

Στο καλώδιο έχει τρεις κλώνους χρώματος καφέ, μπλε
και κίτρινο. Αυτοί συνδέονται με τα αντίστοιχα
καλώδια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Δηλαδή
καφέ με καφέ, μπλε με μπλε και κίτρινο με κίτρινο.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΙΣ ΚΛΕΜΕΣ ΔΕΚΤΗ
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΔΕΚΤΗ

Καλώδια                    Καλώδια
Δέκτη         Εγκατάστασης



• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
Τα βήματα για τον προγραμματισμό είναι ίδια ανεξάρτητα από το τηλεχειριστήριο που θα χρησιμοποιηθεί.
1. Πιέστε μία φορά και κρατήστε πατημένο το κόκκινο πλήκτρο στην πλευρά του δέκτη που βρίσκεται και η κεραία.
2. Όσο το έχετε πατημένο θα ακούγεται ένας συνεχής ήχος.
3. Χωρίς να το αφήσετε, πατήστε μία φορά ένα πλήκτρο από το τηλεχειριστήριο που θέλετε να προγραμματίσετε

(δεν έχει σημασία αν θα πατήσετε το πλήκτρο κίνησης πάνω ή κάτω)
4. Ο συνεχής ήχος που θα ακούγετε μέχρι εκείνη τη στιγμή θα μετατραπεί σε διακοπτόμενος. Αυτό σημαίνει ότι ο

προγραμματισμός έχει γίνει.
5. Αφήστε το κόκκινο πλήκτρο προγραμματισμού του δέκτη. Το τηλεχειριστήριό σας είναι έτοιμο για χρήση.
Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να προγραμματίσετε επιπλέον τηλεχειριστήρια.

1. Πιέστε δύο φορές και κρατήστε την δεύτερη φορά πατημένο το κόκκινο κουμπί
προγραμματισμού του δέκτη.

2. Όσο το έχετε πατημένο θα ακούγεται ένας αργός διακοπτόμενος ήχος
3. Χωρίς να το αφήσετε πατήστε μια φορά ένα πλήκτρο από το χειριστήριο που

θέλετε να διαγράψετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν το ρολό κινείται ανάποδα από την εντολή που του δίνετε τότε
αλλάξτε μεταξύ τους τα καλώδια που έχετε συνδέσει στις κλέμες 2 και 3
βάζοντας στην κλέμα 2 το μαύρο και στην κλέμα 3 το καφέ.

ΠΛΗΚΤΡΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

4. Ο διακοπτόμενος ήχος θα μετατραπεί σε συνεχής. Αυτό σημαίνει ότι το χειριστήριο αυτό διαγράφηκε.
5. Αφήστε το κόκκινο πλήκτρο προγραμματισμού. Το ρολό δεν θα κινείται από αυτό το χειριστήριο πλέον.

1. Πιέστε τρεις φορές το κόκκινο πλήκτρο του δέκτη και κρατήστε το την τρίτη φορά πατημένο.
2. Όσο θα το έχετε πατημένο θα ακούγεται ένας γρήγορος διακοπτόμενος ήχος.
3. Περιμένετε για 10 δευτερόλεπτα περίπου και θα ακούσετε τον ήχο από διακοπτόμενος να γίνεται συνεχής. Αυτό

σημαίνει ότι η μνήμη του διαγράφηκε πλήρως και δεν θα ανταποκρίνεται σε κανένα τηλεχειριστήριο.

• ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

• ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ


